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 مستثنیات کذب
 عند الضرورة کذب .١

. اولین مستثنا از بحث کذب، کذب عند الضرورة است. یعنی اگر اندکردهمرحوم شیخ در مستثنیات کذب، این مورد را ذکر 
 است. این ادله هم از خاص و عام است. ذکرشدهای ضرورتی ایجاد بشود، کذب جایز است. برای این حکم جواز در ضرورت ادله

 موجود بر کذب عندالضرورة دالیل

 آیات ادله

 سوره نحل 106 هیآ .1
 کنیم.ما از ادله آیات شروع می

  َمْن  ِإالَّ  َماِنِه یإ َبْعِد  ِمن ِبالّلِه  َفَر ک َمن» فرماید:خداوند متعال در قرآن کریم می
ُ
ن نکَولَ  َماِن یِباِإل  ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبُه  ِرهَ کأ  َشَرَح  مَّ

َن  َغَضٌب  ِهْم یَفَعلَ  َصْدًرا ْفِر کِبالْ   ١»ٌم یَعِظ  َعَذاٌب  َوَلُهْم  الّلِه  مِّ

 که هاآن ،یآر -است یمانباا و آرام قلبشان کهیدرحال اندشدهواقع فشارتحت که هاآن جزبه- شوند کافر مانیا از بعد که یکسان
 !انتظارشان در یمیعظ عذاب و ؛هاستآن بر خدا غضب ،اندگشوده کفر رشیپذ یبرا را خود نهیس

از انشعابات کفر است، اما چون مستلزم یک خبر کذب » َکَفر«در این مورد عرض کردیم، این آیه داللت تام دارد، درست است که 
 ء خصوصیت کرد و به سایر موارد تخصیص داد.الغاتوان این مطلب را تجنیس کرده است، می یهآاست و 

ضرورة اثبات شده است. در یک مورد بنا بر داللت مستقیم آیه و در موارد اثبات کردیم که این آیه بر کذب عند ال در مباحث دیروز،
 ء خصوصیت اثبات کردیم.الغادیگر با 

استثنای حرمت کذب بر چند نوع است. یک قسم آن بر اکراه است که آیه  این آیه برای اکراه آمده است. بحث ما اعم از اکراه است.
 شود.هی کسی مشکلی بدون اکراه برایش پیدا میجواز داده است. نوع دیگر اضطرار است. گا

 106نحل، 1 
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 توانیم تعمیم دهیم؟آیا اکراه را بر اضطرار می
 توان کامًال اثبات کرد.که اشاره شد، گفتیم آیه بر اکراه داللت دارد. در اضطرار امکان وجود دارد. اما نمی طورهمان

آورد و مشکل کند. اضطرار به معنای این است که عاملی از بیرون فشار نمیو انسان را الزام می شوداکراه از عامل بیرونی ایجاد می
ی الغاگویم زیرا امکان دارد که ی خصوصیت جلوگیری کند. این مطلب را با تردید میالغادرونی است. این تفاوت، امکان دارد از 
 خصوصیت در اینجا وجهی داشته باشد.

 معناي اکراه
ر این آیه به معنای لغوی است. این اکراه شامل اجبار، الزام، تهدید، اقدام عملی است. اکراه به معنای چیزی که با میل انسان اکراه د

 شود.یا الزام و اجبار انجام می یمال ،عرضیشود، این تحمیل یا با تهدید جانی، بر او تحمیل می اما سازگار نیست،

و این  (منظور ارتداد است) مسلمانان در طول سالیان متمادی مجبور به رد ایمان خود داشتنددر زمان رسول خدا (ص)، تعدادی از 
 شود.می الغامعنای تکرار شهادت به کفر است. در این آیه، اکراه نیز بر این امر 

دهد، این همان ایمان میاین امر را با تقیه و قلبی پر از  اما دهد،است، ادامه به کفر و شهادت باطل می شده اشارهدر این آیه 
 شود.کذب است و این آیه شامل حال او نیز می مستثنائات

تواند مسلمان بشود، اما قلب او مطمئن است، این را نیز آیه مشمول گاهی نیز فرد، کافر بوده است، اما به خاطر اجبار بر او نمی
 شود.می

 ی خصوصیت تردیدی وجود ندارد.الغاود. در این شدر این آیه شامل می» کفر استمرارًا او کفر بعد ایمانه«

 ي شریفاي در مورد آیهنکته
ن«در اینجا جواب شرط محفوظ است. زیرا جواب معلوم است چون در ادامه آیه جواب آمده است. » َمن َکفر«  ْفِر کِبالْ  َشَرَح  مَّ

 «ی قلبش را به کفر و عدم اعتقاد به خداوند گشوده است. این عبارت مقابل یعنی دریچه »َصْدًرا
ُ
 است.» ُمْطَمِئنٌّ  َوَقْلُبهُ  ِرهَ کأ

 توان نتیجه گرفت:از این آیه می
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 ، کفر استارتداد .١

 ی خوف است.ندارد. البته در اینجا نوع تقیه، تقیه یرادیا از روی تقیه، ارتداد .٢

 تقیه به نام تحبیبی است. این نوع تقیه برای جلب دیگران است.نوعی از 

 شود.ی خوفی را شامل میاین آیه فقط تقیه

 گیرينتیجه
توانستیم بر انواع کذب، دالیلی را ی خصوصیت و اولویت میالغا. با انشاءاستیم بر کذب مصداق ندارد. بلکه این آیه، مستقآیه 

 یم.کناستخراج

 نکته مهم

کفایه نیز این مطلب را  صاحب . تفاوت این دو در دواعی است، و در استعمال معانی نیست.اندمتفاوتخبر و انشاء  •
 فرمایند.تأکید می

 عمرانآلسوره  28آیه  .2
ِخِذ ی الَّ « ْولِ  َن یاِفِر کالْ  اْلُمْؤِمُنوَن  تَّ

َ
ن ِإالَّ  ٍء یَش  یفِ  الّلِه  ِمَن  َس یَفلَ  کَذلِ  ْفَعْل ی َوَمن َن یاْلُمْؤِمنِ  ُدْوِن  ِمن اءیأ

َ
ُقواْ  أ  ُتَقاةً  ِمْنُهْم  َتتَّ

ُر یَو   ١»ُر یاْلَمِص  الّلِه  یَوِإلَ  َنْفَسهُ  الّلهُ  ُم کَحذِّ

 نداردباخدا  یارابطه چیه کند، نیچن کس هر و کنند؛ انتخاب خود سرپرست و دوست را کافران مؤمنان، یجابه دینبا مانیباا افراد
شمارا  خداوند). دیکن هیتق یترمهم یهاهدف خاطر به و( دیزیبپرهها آن از نکهیا مگر ؛)شودیم گسسته خدا از یبه کلّ  او وندیپ و(
 .خداست یسو) بهشما( بازگشت و ؛داردیمبر حذر  خود،) ینافرمان( از

البته شبیه به این مضمون در  این آیه با بحث کذب ارتباط مستقیم ندارد. این آیه در مورد ارتباط بین مسلمانان و کفار آمده است.
 آیات مختلفی آمده است.

 28، عمرانآل1 
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ی شما و کفار باید مرزی باشد. کفار را دوست و اولیای خود قرار ندهید. این مضمونی است که بین رابطه در فرماید:در این آیه می
 یک اصل در رابطه با مسلمانان و کفار آمده است. عنوانبه

 است؟ سؤالدر اینجا چند 

 رد دوستی مقصود است؟مج یاآ .١

 نوع ارتباط را منظور کرده است؟ هر .٢

 از ولی، سرپرستی است؟ منظور .٣

 ما وارد این بحث و جزئیات نخواهیم شد.

خدا هیچ ارتباطی ندارد. این نفی به نحو ابالغ،  با ها را اولیاء بداند،کسی که آن »ٍء یَش  یفِ  الّلِه  ِمَن  َس یَفلَ  کَذلِ  ْفَعْل ی َوَمن«
 ریزی کند که نوعی سرپرستی وجود داشته باشد.ای را پیتأکید فراوان است. قدر متیقن آیه این است که یک نوع رابطه دهندهنشان

ن ِإالَّ «
َ
ُقواْ  أ ُر یَو  ُتَقاةً  ِمْنُهْم  َتتَّ  »ُر یاْلَمِص  الّلِه  یَوِإلَ  َنْفَسهُ  الّلهُ  ُم کَحذِّ

 ای ندارد.فرماید: اگر این ارتباط از روی تقیه باشد، مسئلهماست، در اینجا می مدنظراین قسمت آیه 

 فرماید:در ادامه آیه می

ْو  ْم کُصُدورِ  یفِ  َما ُتْخُفواْ  ِإن ُقْل «
َ
َماَواِت  یفِ  َما ْعَلُم یَو  الّلهُ  ْعَلْمهُ ی ُتْبُدوهُ  أ  ١»ٌر یَقِد  ٍء یَش  لِّ ک یَعلَ  َوالّلهُ  األْرِض  یفِ  َوَما السَّ

 نیزم و هاآسمان در ازآنچه) زین( و ؛داندیم را آن خداوند د،یکن آشکار ای دیدار پنهان شماست، هایینهس در را آنچه اگر: «بگو
گاه است،  ».تواناست یزیچ هر بر خداوند و ؛است آ

ولی، یک گناه بزرگ است، اما اگر تقیه باشد،  عنوانبهاین آیه برای اثبات کذب در ضرورت استدالل شده است. زیرا انتخاب کافر 
 اشکالی ندارد.

 29،عمرانآل1 
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 نکاتی در باب داللت آیه

 نکته اول:
اولیاء در این آیه به معنای عام و خاص است. ممکن است مقصود مطلق دوستی را بگیریم و یا اینکه معنای خاص است که منظور 

 ر داشته باشد)پذیری نسبت به کافاز آن سرپرستی کافر است. (یک نوع سلطه

 َن یاْلُمْؤِمنِ  یَعلَ  َن یاِفِر کِللْ  الّلهُ  ْجَعَل ی َوَلن«ی شریفه است. در این صورت مصداق آیه اظهر دوم از اولیاء، یمعنا در این آیه،
 کند.. یعنی نباید کاری کرد که کافر بر مؤمن راهی پیدا انشاءاستاست. این آیه جمله خبریه نیست. خبر در مقام  ١»الً یَسبِ 

 ی دوم اظهر نباشد، قدر متیقن همین معنا است. یعنی رابطه به شکلی باشد که برتری برای مؤمنان باشد.معن هماگر 

 نوع رابطه با کفار به سه شکل است.

 برابر .١

 کفار یبرتر .٢

 مسلمانان یبرتر .٣

 های اخیر در اکثر مواقع نوع دوم است).(در این قرن

 کند.و تأکید میآیه بر رابطه سوم اشاره 

 گیرد.اگر معنای عام مطلق دوستی باشد، استثنائاتی دارد که در اینجا مورد بحث قرار نمی

 نکته دوم:
ی عذاب داده است. این اقداماتی که به خاطر آن، کفار بر مؤمنین سلطه پیدا کنند، از گناهان کبیره است. حتی در آیات دیگر وعده

 اقدام از معاصی اجتماعی است.

 141نساء، 1 
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 نکته سوم:
ْن  ِإالَّ «

َ
ُقوا أ گوید حرام است ولی در این این استثنای از حکم الزامی است و جواز به معنای عام است. زمانی که می ١»ُتقاةً  ِمْنُهْم  َتَتّ

ل ابی به معنای عام در طرف استثناء با احکام اربعه در مقشرایط حرام نیست، یعنی حرمت در آن وجود ندارد و عام است. اباحه
تواند حرام یا مکروه گیرد. میمنه، حکم ایجابی داشته باشد، استثناء در مقابل وجوب قرار میحرمت سازگار است. اگر مستثنی

 باشد.

 یجه اگر تقیه و شرایط آن وجود دارد، این امر جایز است. شاید این امر جایز، مباح، واجب، مستحب باشد.درنت

 کردیم. کفر بعد از ایمان حرام است ولی تقیه در این مورد جایز است. ی قبل نیز همین مطلب را عرضدر آیه

 کند. استثناء تحریم اعم از وجوبی، اباحه یا کراهت است.را نفی می یجابا که قبًال عرض شده است، شأن نزول، طورهمان

ی قبل گفتیم پدر و مادر عمار، شهید شدند، وی نیز تقیه کرد. هر دو امر در درگاه خداوند پذیرفته است. اما که در جلسه طورهمان
 است. بحثقابلاینکه کدام ارجح بر دیگری بوده است، 

قیه نیز وجود داشت، جایز است. ارتباط تیندراای وجود داشت و سیطره کافر بر مؤمن اتفاق افتاده بود، اما رابطه اگر فرماید:آیه می
 تواند واجب یا مباح باشد.این امر می

در بحث دیروز، انواع شهادت را بررسی کردیم. که گفتیم شهادت یا در امر واجب است یا در امر مستحب. یعنی اگر کسی هم 
 شهید نشد و یا به جنگ نرفت، اشکالی ندارد.

ست. یعنی این عبارت به معنای عام است. شاید تقیه جایی واجب، مباح، مستحب ا شده ذکرشبیه به بحث دیروز، در اینجا نیز 
 باشد.

 :نکته چهارم
 این نکته مربوط به استدالل بحث است. به این آیه استدالل شده است به خاطر اینکه تقیه در امر واجب، جایز است.

 28، عمرانآل1 
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 اشکال
است. این آیه  و کفارکذب ندارد. در این آیه ارتباط بین مسلمانان  است این است که این آیه ربطی به شده وارداشکالی که در اینجا 

 که بحث ما در باب قول است. از سویی کذب از اقوال است.یدرحالدر باب عمل است 

 پاسخ اشکال
دوستانه که همراه با برتری بر کفار است، التزام به کذب دارد. گاهی برای این برتری باید دروغ بگوید.  یرابطهدر مواردی این نوع 

 یجه بر کذب داللت دارد.درنتچون گاهی مستلزم دروغ است، از سویی در ادامه نیز بحث تقیه را آورده است، 

ی خبریه التزامی است که ر همواره مالزم با یک جملهگفتیم مالزم است. شهادت به کفاین پاسخ، تام نیست. در بحث قبل می
دهد و در حال تقیه است، الزم است که دروغ بگوید. اما این برتری ارتباط التزام به کذب کذب است. کسی که شهادت به کفر می

 اما تام نیست. ندارد. درست است که گاهی کذب وجود دارد؛

شود، مشمول این آیه نیست. احکام حیثی و اقوالی که در ضمن این ارتباط انجام میاست، اما کارها  مدنظردر آیه نوع ارتباط 
 گردد.هستند، یعنی هر حکمی به موضوع خود برمی
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